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Del 1

Forkortelser

[] Hint: er skrevet i kursiv og i lilla, de er der for å hjelpe deg og forhåpentlig gjøre 
livet litt enklere, spesielt for begynnere. 

Referanser til bilder er [P] med det relevante bildenummeret. 

* * Gjenta instruksjonene mellom stjernene så mange ganger som anvist.
Dette er vanligvis en lang repetisjon og inneholder mange instruksjoner.

() Gjenta instruksjonene mellom parentesene så mange ganger som anvist.

Dette er en mindre repetisjon

m  fm  fastmaske  bl  bakre løkke

o  hst  fl  fremre løkke

lm  st  rmb rundt maske/stav fra baksiden

kjm dblst 

halvstav

stav

dobbelstav rmf rundt maske/stav fra forsiden

k 

maske/masker

omgang

luftmaske

kjedemaske

kast  trlst  trippelstav
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Spesialmasker

Begynnende stavgruppe: 2 lm, kast, stikk kroken gjennom masken/luftmaskebuen gruppen skal plasseres i, 
kast og dra gjennom, kast og dra gjennom 2 løkker, 2 løkker på kroken. Kast, stikk kroken gjennom samme 
maske/luftmaskebue, kast og dra gjennom 2 løkker, 3 løkker på kroken. Kast og dra gjennom alle 3 løkkene. 

Stavgruppe: Kast, stikk kroken gjennom masken/luftmaskebuen gruppen skal plasseres i, kast og dra 
gjennom, kast og dra gjennom 2 løkker, 2 løkker på kroken. Kast, stikk gjennom samme maske/
luftmaskebue og dra gjennom, kast og dra gjennom 2 løkker, 3 løkker på kroken. Kast, stikk kroken gjennom 
samme maske/luftmaskebue, kast og dra gjennom 2 løkker, 4 løkker på kroken. Kast og dra gjennom alle 4 
løkkene.

Begynnende dobbeltstavgruppe: 3 lm, 2 kast, stikk kroken gjennom masken/luftmaskebuen gruppen skal 
plasseres i, kast og dra gjennom, kast og dra gjennom 2 løkker 2 ganger (2 løkker på kroken), 2 kast, stikk 
kroken gjennom samme maske/luftmaskebue, kast og dra gjennom, kast og dra gjennom 2 løkker 2 ganger 
(3 løkker på kroken), kast og dra gjennom alle 3 løkkene.

Dobbeltstavgruppe: 2 kast, stikk kroken gjennom masken/luftmaskebuen gruppen skal plasseres i, kast og 
dra gjennom, kast og dra gjennom 2 løkker 2 ganger (2 løkker på kroken), 2 kast, stikk kroken gjennom 
samme maske/luftmaskebue, kast og dra gjennom, kast og dra gjennom 2 løkker 2 ganger (3 løkker på 
kroken), 2 kast, stikk kroken gjennom samme maske/luftmaskebue, kast og dra gjennom, kast og dra 
gjennom 2 løkker 2 ganger (4 løkker på kroken), kast og dra gjennom alle 4 løkkene.

Popcorn: 5 staver i samme maske, ta kroken ut av løkken og stikk den gjennom stav nr. 1, gjennom løkken 
og dra gjennom. 1 lm for å lukke. Denne luftmasken regnes ikke med i en evt. luftmaskebue etter 
popcornet. Skal du begynne omgangen med et popcorn, start med en løs stav eller 3 luftmasker. 

1. Hekle en begynnende stavgruppe i en magisk ring. [P1]
(1 lm, stavgruppe) 5 ganger i ringen, 1 lm. [P2]
Hekle sammen med første stavgruppe, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 6 stavgrupper, 6 luftmasker



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved.

2. Start med en løs stav (eller 3 lm) i en luftmaske, 3 st i samme maske, [P1,2](hopp over neste gruppe, 4 st
i neste lm) 5 ganger. [P3]Hekle sammen med den første staven, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 24 st

3. Start med et popcorn i mellomrommet mellom to stavgrupper. [P1]
(hopp over de neste 2 st, 5 st mellom 2. og 3. st, hopp over 2 st, popcorn mellom stavgrupper) 6 ganger, se
bort fra siste popcorn. [P2,3]
Hekle sammen med første popcorn, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 30 st, 6 popcorn

4. Start med en begynnende dblst-gruppe mellom en 5 st vifte og popcorn [P1]
(4 lm, dblst-gruppe mellom popcorn og 5-st vifte, 4 lm, dblst-gruppe mellom 5-st vifte og popcorn)
6 ganger, se bort fra siste dblst-gruppe [P2,3]
Hekle sammen med begynnende dblst-gruppe, klipp av tråden og fest endene.
Maske antall: 12 dblst-grupper 12 luftmaskebuer
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5. Start med en løs fm (eller 1 lm) i en luftmaskebue over et popcorn [P1]
*hopp over neste gruppe, i neste luftmaskebue (2 fm, hekle en gruppe av 5 dblst foran luftmaskebuen
i den 3. st  av 5 st vifte, 2 fm)  [P2,3]
hopp over neste gruppe, i neste luftmaskebue (2 fm, hekle en gruppe av 5 dblst foran luftmaskebuen
i et popcorn, 2 fm).* [P4,5]
Gjenta fra * to * 6 ganger, se bort fra siste fm
Hekle sammen med den første fm, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall:  48 fm, 12 dblst-grupper

6. Start med en løs rmf fm rundt en dblst gruppe. [P1]
(Hopp over neste m, 4 st i de neste 2 m, hopp over neste m, rmf fm rundt neste dblst gruppe) 12 ganger,
se bort fra siste rmf fm [P2,3] Hekle sammen med første rmf fm, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 12 rmf fm, 96 st
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7. Start med en løs bl fm (eller 1 lm) i den første st i den andre av to 4 st vifter, [P1]
(hopp over de neste 3 m, 5 dblst i den neste m [rmf fm], hopp over de neste 3 m, bl fm i de neste 2 st) 12
ganger, se bort fra siste bl fm [P2,3]
Hekle sammen med første bl fm med en kjm
Maskeantall: 24 bl fm, 60 dblst.

8. 1 kjm og 1 fm i samme m [P1]
(1 st i neste m, 2 st i de neste 3 m, 1 st i neste m, fm i de neste 2 m) 12 ganger, se bort fra siste fm [P2,3]
Hekle sammen med 1. fm, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 24 fm, 96 st.

9. Start med en løs rmb st rundt siste st i en repetisjon [P1]
(hopp over de neste 2 m (fm), rmb st rundt de neste 2 m, rmb hst rundt neste m, rmb fm rundt de neste 2
m, rmb hst rundt neste m, rmb st rundt de neste 2 m) 12 ganger, se bort fra siste rmb st.  [P2,3]
Hekle sammen med første rmb st, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 24 rmb fm, 24 rmb hst, 48 rmb st.
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Hint: dblst-grupper vil havne i siste rmb st og 1. rmb fm av hver repetisjon.

10. Start med en dblst-gruppe i siste rmb st i en repetisjon [P1](4 lm, hopp over 3 m, dblst-gruppe i neste
m) 23 ganger, 4 lm  [P2,3] Hekle sammen med første dblst gruppe, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 24 dblst grupper, 24 luftmaskebuer

11. Start med en løs rmf fm rundt en gruppe [P1]
(i neste luftmaskebue (2 fm, hekle en dblst gruppe foran luftmaskebuen i den 2. av de 3 fm du hoppet over
i forrige omg. R9, 2 fm, rmf fm rundt neste gruppe)) 24 ganger, se bort fra siste rmf fm. [P2,3]
Hekle sammen med første rmf fm, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 96 fm, 24 rmf fm, 24 dblst grupper
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Hint: Pass på at du ikke hopper over den 1. m etter rmf st.

12. Start med en løs rmf st (eller 3 lm) rundt en dblst gruppe [P1]
(st i de neste 2 m, 2 st i neste m, st i de neste 2 m, rmf st rundt neste gruppe) 24 ganger, se bort fra siste
rmf st [P2,3]Hekle sammen med første rmf st med 1 kjm
Maskeantall: 144 st, 24 rmf st.

13. 3 lm [tilsv. 1 st], st i samme m, [P1]
(st i de neste 13 m, 2 st i neste m) 12 ganger, se bort fra de to
siste st [P2,3] Hekle sammen med toppen av de 3 lm i starten
av omg, klipp av tråden og fest endene.
Maskeantall: 180 st

Slutt del 1  




